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OBRIGATORIEDADE DO CADASTRAMENTO NO SISTEMA GEDAVE 
PARA AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICOS

Foi lançada em março, a 
“Campanha contra a venda ile-
gal de Agrotóxicos e Defensivos 
Agrícolas pela Internet”. A inicia-
tiva, resultado de uma parceria 
entre a Coordenadoria de Defe-
sa Agropecuária (CDA), da Secre-
taria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, 

a Associação Nacional dos Distri-
buidores de Insumos Agrícolas 
e Veterinários (ANDAV) e o site 
de compras Mercado Livre, faz 
parte de um conjunto de ações 
que envolvem o controle da 
venda e utilização dos defensi-
vos químicos. Grande parte dos 
produtos ilegais são vendidos 

pela internet. Com o apoio do 
Mercado Livre, líder de vendas 
online, que disponibilizará um 
atalho na página para que o 
produtor denuncie um anuncio 
de produtos piratas, as entida-
des serão notificadas e poderão 
tomar as medidas cabíveis. “O 
setor de insumos é importante 
para aumentar a produtividade 
no campo e se moderniza para 
atender cada vez mais e melhor 
o agricultor. Com essa campa-
nha, ganha o nosso produtor, 
ganham os fabricantes de de-
fensivos químicos que são cor-
retos e ganham os bons comer-
ciantes”, afirmou Arnaldo Jardim 
(Ex-Secretários de Agricultura e 
Abastecimento). 

O GEDAVE, Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal, é um sistema 
criado para controle do comér-
cio e uso de agrotóxicos e insu-
mos. Aquele que não realizar 
o cadastro será impedido de 
comprar os defensivos. Com 
este novo sistema deverão efe-
tuar o cadastro todos produtores 
rurais (exceto os produtores or-
gânicos), fabricantes, revende-
dores, engenheiros agrônomos 
e unidades de recebimento de 
embalagens vazias.

Orientamos os produtores 
rurais associados que procu-
rem o sindicato rural para efe-
tuarem a primeira etapa do 
cadastro.

CITROS: PERSPECTIVAS PARA A PRÓXIMA SAFRA SEGUEM POSITIVAS

As primeiras impressões 
de citricultores quanto à safra 
2019/20 de São Paulo e Triângu-
lo Mineiro seguem positivas. Em 
outubro, chuvas atingiram todas 

as regiões produtoras acompa-
nhadas pelo Hortifruti/Cepea, 
favorecendo o “pegamento” 
das floradas que darão origem 
às laranjas da próxima tempora-
da. Naquele mês, inclusive, as 
chuvas superaram a média his-
tórica prevista para o mês em 
três das quatro praças produto-
ras paulistas, segundo a Clima-
tempo. Como a maior parte dos 
pomares paulistas está em fase 
de fixação, as boas umidades 
do solo e do ar e as tempera-

turas mais estáveis favorecem a 
produção. Diante disso, novas 
floradas (segundas ou terceiras) 
são observadas nas regiões pro-
dutoras. Segundo citricultores, 
as perspectivas são ainda mais 
positivas nos pomares locali-
zados ao sul do estado de São 
Paulo, onde o clima esteve mais 
favorável, e nas proximidades de 
Jales, onde o desenvolvimento 
das plantas se adiantou. Embo-
ra ainda seja cedo para estimar 
resultados, citricultores avaliam 

que as floradas foram significa-
tivas, especialmente nos poma-
res onde a safra 2018/19 foi mais 
prejudicada – já que as plantas 
que produziram menos estavam 
“descansadas” e, agora, geram 
mais flores. Contudo, o bom 
desenvolvimento da safra ainda 
depende do clima nos próximos 
meses. A comercialização com 
as indústrias do setor já come-
çaram com preços variáveis de 
R$22,00 a R$24,00 a caixa de 
40,8 kg.
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Após o início da colheita 
de manga tommy no interior 
de São Paulo, agora é a vez 
da palmer paulista chegar ao 
mercado. Enquanto a tommy 
se aproxima do seu pico de 
colheita na região de Monte 
Alto/Taquaritinga (SP), alguns 
produtores locais se preparam 
para iniciar a safra da palmer. 
Tanto em Monte Alto/Taqua-
ritinga (SP) quanto em Valpa-
raíso e Mirandópolis (SP), já 
existem alguns produtores 
colhendo pequenos volumes 
em seus talhões mais preco-
ces – mas ainda consideram 
cedo para afirmar que a tem-

SINAIS DE QUEDA NA OFERTA DE BOI EM 2019

A oferta abundante de boi 
gordo no Brasil pode estar per-
to do fim. O cenário, negativo 
para os frigoríficos, entrou no 
radar de alguns analistas antes 
do esperado. Embora não seja 
consensual, a avaliação sugere 
que o movimento de reabertu-
ra de abatedouros que caracte-
rizou o último ano encurtou o 
ciclo da pecuária, o que deve se 
traduzir na piora da rentabilida-
de em 2019. No ano passado, 
dezenas de frigoríficos do país 
reabriram as portas, buscando 
aproveitar o aumento da oferta 

de boi e especialmente a crise 
da líder JBS, que chegou a re-
duzir drasticamente os abates 
após a delação premiada dos 
irmãos Batista. Mas a aposta de 
que a companhia quebraria se 
revelou errada, e a JBS retomou 
a liderança — a empresa tem 
cerca de 30% dos abates inspe-
cionados do país. Em meio ao 
quadro mais desafiador, o fri-
gorífico Frigol, que fatura mais 
de R$ 1 bilhão por ano, desistiu 
de reabrir a planta que alugou 
em Juruena (MT). A reabertu-
ra da unidade, sem operar há 

porada da variedade come-
çou. Isso porque são poucos 
os casos de indução floral no 
estado, deixando grande par-
te da produção concentrada 
no período natural de colhei-
ta. A safra deve ter seu início 
dentro das próximas duas 
semanas, quando as frutas 
atingirem o ponto ideal para 
comercialização. Vale salien-
tar que, para esta temporada 
2018/19, espera-se uma redu-
ção bastante expressiva no vo-
lume colhido, principalmente 
pela floração irregular da pal-
mer. A expectativa por parte 
dos produtores é de que a 

redução da oferta amenize a 
queda dos preços (usual para 
o período), mas isto depende 
da qualidade da fruta, que ain-

anos, chegou a ser anunciada 
para fevereiro, mas não ocor-
reu. No primeiro trimestre, a 
Marfrig Global Foods chegou 
a citar a maior competição por 
boi como um fator de pressão 
sobre a margem. Nesse cená-
rio, a confirmação da reversão 
do ciclo da pecuária pode tor-
nar o quadro ainda pior. Neste 
ano, a margem dos frigoríficos 
brasileiros já não é das melho-
res para os períodos de maior 
oferta de gado. No acumulado 
do ano até outubro, o indica-
dor de margem bruta calculado 
pela diferença entre o preço de 
carne bovina no atacado e o do 
boi ficou em 1%, ante a média 
histórica de 0,97%, segundo le-
vantamento da consultoria MB 
Agro. “É meio de lado. Quando 
está muito bom, dá 1,05%”, afir-
mou o analista da MB Agro Cé-
sar Castro Alves . No ano pas-
sado, o indicador da MB Agro 
ficou em 1,02% — em abril, o 
índice bateu 1,08%, no maior 
nível desde 2010. “Para quem 
está no mercado interno, 2019 
provavelmente será um ano 

complicado”, diz o sócio-diretor 
da consultoria Athenagro, Mau-
rício Nogueira. Para os grandes 
frigoríficos, o alento devem 
ser as exportações, que estão 
aquecidas e podem trazer mar-
gens mais consistentes no pró-
ximo ano, diz. Segundo ele, a 
capacidade dos pecuaristas de 
fornecer boi pronto para o aba-
te é menor do que a demanda 
da indústria. “Acelerou o ciclo. 
2019 já é ano de alta do boi”, 
acrescenta Nogueira. A avalia-
ção do especialista é reforçada 
pela diretora da consultoria de 
pecuária Agrifatto, Lygia Pimen-
tel. “Acho que uma virada do 
ciclo acontece em 2019”, afir-
ma, ressaltando que a situação 
deverá repercutir negativamen-
te no resultado das indústrias. 
“Historicamente, quando o 
preço do boi sobe [cenário 
previsto para o próximo ano], 
os frigoríficos têm resultados 
piores”, afirma ela. O boi gordo 
representa, em média, 80% do 
custo de produção das indús-
trias.

da é um mistério em meio ao 
regime hídrico intenso deste 
ano.

MANGA: SAFRA DE PALMER SE INICIA EM BREVE EM SP
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos cursos durante ano.

OPERAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM AGRICULTURA DE 
PRECISÃO (GPS) - DATA: 05 A 11 DE NOVEMBRO/18

TODOS OS PRODUTORES RURAIS DEVEM SE ADEQUAR AO 
NOVO SISTEMA DE RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS ATRAVÉS 

DO ESOCIAL.

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM NOVEMBRO/2018

A mecanização agrícola 
está evoluindo com a tecnolo-
gia e está sendo cada vez mais 
lançando no mercado máqui-
nas com diversas funcionali-

dades. Com este curso serão 
aptos a operar máquinas e 
equipamentos agrícolas com 
o sistema de navegação por 
satélite (GNSS), barra de luzes 

e até mesmo piloto automá-
tico. Por sua vez, o produtor 
e trabalhador rural terão que 
acompanhar essas mudanças 
para que possam se beneficiar 

da tecnologia que vem para 
facilitar o trabalho, a geren-
ciar a propriedade, reduzindo 
cursos, otimizando o tempo e 
ajudar na tomada de decisão.

O mel é um alimento alta-
mente nutritivo e proporciona 
muitos benefícios a saúde, 
além de ser saboroso e muito 
versátil. Tanto é que há várias 

formas de utilizá-lo, inclusive 
na gastronomia, enriquecen-
do a alimentação pois é fonte 
de energia, ferro, vitaminas 
entre outras. Por tais motivos 

este é um curso excelente 
para que os produtores e 
trabalhadores aprendam as 
receitas com tamanho valor 
nutricional pois estarão con-

tribuindo para a manutenção 
da sua saúde e de seus fami-
liares.

Em nossa região à mui-
tos produtores de mandioca 
e neste curso aprenderão a 
transformar a mandioca em 

produtos como a farinha de 
mandioca torrada, o polvilho 
doce e a mandioca processa-
da por meio de técnicas arte-

sanais para posteriormente 
utilizá-los em receitas doces 
e salgadas como biscoitos, 
farofa, bolos e pães para o 

consumo familiar, reduzindo 
desperdícios e aproveitan-
do da melhor maneira esse 
alimento tão abundante em 
nossa região. 

•Diante do NOVO e-Social, 
que demandará uma série de 
ajustes, o Sindicato Rural de 
Taquaritinga reforça aos pro-
dutores rurais que estamos 
capacitados para auxilia-los. 

•Para os produtores que 
ainda não são associados, 

procurem o Sindicato Rural de 
Taquaritinga para obterem in-
formações e apresentarem as 
documentações necessárias 
para seu cadastramento no 
quadro de associados.

•O produtor Rural também 
pode contar com serviços de 

regularizações de CCIR com a 
Bernadete Bevilacqua Ruiz, no 
Sindicato Rural todas as terças 
e quintas feiras.   

•O Sindicato Rural de Ta-
quaritinga convida a todos os 
produtores rurais a participa-
rem da rede social através do 

whatsapp (16) 99993-5119), 
do facebook e do site http://
www.srtaq.com.br/, onde ob-
tém diversas notícias agrícolas 
e informações dos serviços 
especializados executados 
pelo Sindicato para o produtor 
rural.

MEL NA GASTRONOMIA -
DATA: 19 A 21 DE NOVEMBRO/18

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MANDIOCA
DATA: 26 A 27 DE NOVEMBRO/18

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE BANANA
DATA: 28 A 29 DE NOVEMBRO/18

A banana é uma fruta ex-
tremamente utilizada na ali-
mentação do dia a dia e um 
alimento rico em vitamina C e 

B6, potássio, cobre e livre de 
colesterol. Elas são extrema-
mente versáteis em receitas e 
por isso pode ser consumida 

de diversas maneiras. Com 
este curso os participantes 
aprenderão a utilizar a banana 
no preparo de bolo, risoto, pu-

dim, farofa, arroz de banana e 
queijo ao forno entre outras 
por meio de técnicas artesa-
nais para consumo familiar.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.900 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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TENDER AO MOLHO DE LARANJA

ReceitaReceita

Piada
Chegou o Natal, Joãozinho estava radiante porque tinha aca-
bado de ganhar uma bicicleta.
Ele esperou durante o ano todo aquele seu presente... Se 
comportou muito bem com os mais velhos, foi um bom alu-
no e finalmente conseguiu ganhar a sua desejada bicicleta. 
No dia seguinte, o garoto já começou a andar com o tão so-
nhado presente:
— Olha, papai... Sem uma mão!
— Cuidado, menino! Você nem sabe andar direito com as 
duas mãos e já quer andar sem uma?
— Olha só, papai... Sem as duas mãos!
— Cuidado, moleque, você vai se machucar!
     De repente, escuta-se um barulho e então Joãozinho diz:
— Olha só, papai... Sem os dentes!

A 147ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Novembro de 2018, cuja ganhadora foi a Associada Sra. Maria Pivetta, 
representada por seu irmão José Pivetta, totalizando 14.900 litros em par-
ceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

Ingredientes 
•1 kg de tender suíno
•Suco de 3 laranjas pêra
•3 colheres de sopa de mel
•1 colher de sopa de mostarda 
Dijon
•¼ de xícara de vinho branco
•1 colher de sopa de manteiga 
sem sal
•1 laranja para decorar (opcio-
nal)
•Cravos da Índia para decorar                                                                                                                                          
(opcional)

Modo de Preparo 
1. Pra deixar o tender com ca-
rinha de “Natal”, fiz aquela or-
namentação tradicional. Com 
uma faca bem afiada, fiz cortes 
não muito fundos no tender, 
tanto na horizontal quanto na 
vertical (apenas na parte que 
fica “pra cima” do tender). Nas 
interseções do corte, espetei 
cravinhos. Feito isso, reserve o 
tender em uma assadeira.
2. Misture o suco da laranja, o 
mel, mostarda, a manteiga e o 
vinho em uma tigela. Regue o 
tender com a mistura e leve ao 
forno pré-aquecido por 1h.

3. Na primeira meia hora, o ten-
der ficará coberto com papel 
alumínio. Passados os 30 minu-
tos, regue com o caldo e deixe 
assar sem o papel alumínio.
4. Como o tender já vem pron-
to, o tempo de forno é mais 
para dar um plus com o molho 
de sua preferencia.
5. Na hora de servir, monte 
uma “cama” de fatias de laranja 
e coloque o tender por cima. Se 
preferir, use abacaxis ou pêsse-
gos, também fica muito bom!
  OBS: se quiser dar uma en-
corpada no molho do tender, 
pegue o caldinho que sobrou 
na assadeira e acrescente 2 co-
lheres de sopa de manteiga e 
1/2 colher de sopa de maizena 
pra dar uma encorpada no mo-
lho. Regue por cima do tender 
na hora de servir!

Tempo de Preparo: 30 minutos 
de preparação + 1h de forno   

Rendimento: porções para 8 a 
10 pessoas.

JOÃO FRANCISCO KAPP  

JOSÉ OSVALDO MICHILINO  

AMÉRICO VIESI   

NIVALDO EVARISTO DAVÓGLIO 

SÉRGIO PINSETTA   

NILTON NATAL LIBANORI  

 

03/12

08/12

10/12

13/12

23/12

25/12

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Dezembro de 2018

Sr. José Pivetta,, representando a irmã associada  a 
ganhadora Sra. Maria Pivetta


